
ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII 
A MAMMOLOGII

Hotel Sladovna – Černá Hora u Brna

AKCE JE POŘÁDÁNA ODDĚLENÍM RADIAČNÍ 
A KLINICKÉ ONKOLOGIE NEMOCNICE ZNOJMO 

Ve spolupráci s
 

OSL ČLK Brno-město
SEKCAMA SOS SLS

Občanským sdružením SOVA 
 

O další spolupráci a odbornou záštitu budou požádány
 

Odborné společnosti a
Primátor statutárního města Brna

Koordinátor: prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Sympózium je určeno pro všechny 
onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, 

dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na  onkologických 
odděleních či klinikách.

LÉKAŘ I11.1 .  -  12 .1 .  2013NELÉKAŘ I11.1 .  2013

POZVÁNKA NA 18. ROČNÍK SYMPÓZIA

18. ročník  odborného onkologického sympózia pro lékaře 
a  8. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku



POZVÁNKA NA 18. ROČNÍK SYMPÓZIA#  STR.2

• Screeningová vyšetření a jejich přínos. Ženy s vysokým genetickým rizikem: prevence - doporučené postupy

• Kontroverze, komplikace a omyly v  chirurgické léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

• Radioterapie a její současná role v léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit 

• Neoadjuvantní a adjuvantní  terapie v léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

Témata pro lékaře:

• Náročnost a možná chybovost v provádění verifikace a nastavení pacientů s novými technikami 
(IMRT, 4D-CT, Respiratory gating, IGRT)

• Porty – typy, výhody a úskalí

• Role sester v komunikaci s pacientem a  rodinou a zvládání stresových situací
(umírající pacient, agresivní pacient, nespolupracující rodina atd.)

• Jak řešíte problémy, spojené s často se měnící medikací u hospitalizovaných nemocných
(záměny originálů a různých generik dle odběrů nemocniční lékárny) 

Témata pro NLZP:

Panel č. 1: Sledování žen v mammárních poradnách – ano či ne? (u kterých ?),  jaká je skutečná praxe?

Panel č. 2: Dissekce axilly po nálezu mikrometastáz v SNB – ano či ne? Je Váš postup u všech žen stejný?

Panel č. 3: Sledování TM u ca prsu a gynekologických malignit – ano či ne? (kdy a jak často ?)

Panel č. 4: Exenterační výkony v   oblasti malé pánve při nálezu residuálního karcinomu hrdla děložního 
po konkomitantní CH-RT – ano či ne?

Panel č. 5: Konsolidační RT po optimálně provedených operačních výkonech u pokročilých karcinomů ovaria
– ano či ne?

Možné varianty panelových řešení:

ZÁKLADNÍ TÉMA PRO  MAMMÁRNÍ A GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU:



POZVÁNKA NA 18. ROČNÍK SYMPÓZIA#  STR.3

• jsou uvedeny na přihlášce

Možné formy prezentace sponzorských firem

Platbu realizujte prosím převodem na účet 43-5540530267/0100

Kontaktní osoba: Organizátor:

Oldřiška Mačalíková MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
mobil: 728 963 102 mobil: 602 765 732
e-mail: omacalikova@seznam.cz e–mail: neumanova.ren@volny.cz

Radovan Pukl
mobil: 724 326 636
e-mail: turbozet@volny.cz

Satelitní sympózium v průběhu prezentací je možné po dohodě s organizátorem  a to na jakékoliv aktuální téma.Satelitní sympózium v průběhu prezentací je možné po dohodě s organizátorem  a to na jakékoliv aktuální téma.

Zajištění občerstvení v průběhu sympozia pro vaše reprezentanty v počtu 3 osob
je zahrnuto v ceně základního poplatku.

Zajištění občerstvení v průběhu sympozia pro vaše reprezentanty v počtu 3 osob
je zahrnuto v ceně základního poplatku.

Váš zájem o účast nám prosím sdělte do 31.10.2012Váš zájem o účast nám prosím sdělte do 31.10.2012

Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky a loga Vaší firmy 
na mail organizátora a kontaktních osob

neumanova.ren@volny.cz, omacalikova@seznam.cz, turbozet@volny.cz

Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky a loga Vaší firmy 
na mail organizátora a kontaktních osob

neumanova.ren@volny.cz, omacalikova@seznam.cz, turbozet@volny.cz

Jakékoli další informace, připomínky či speciální požadavky je možno vyřídit
s organizátorem nebo kontaktnimi osobami

Jakékoli další informace, připomínky či speciální požadavky je možno vyřídit
s organizátorem nebo kontaktnimi osobami

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
NA PRVNÍM ONKOLOGICKÉM KONGRESU V ČR V ROCE 2013
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Ubytovací možnosti:

Hotel Sladovna Černá Hora – místo konání kongresu i společenského večeraHotel Sladovna Černá Hora – místo konání kongresu i společenského večera
Tel.: 539 086 395, 731 689 907Tel.: 539 086 395, 731 689 907
Mail: recepce@hotelsladovna.czMail: recepce@hotelsladovna.cz
Stránky: www.hotel-sladovna.czStránky: www.hotel-sladovna.cz
Kapacita: 40 pokojů v hotelu + 10 pokojů na penzionuKapacita: 40 pokojů v hotelu + 10 pokojů na penzionu
Cena: 2 lůžkové pokoje od 1800,- Kč/nocCena: 2 lůžkové pokoje od 1800,- Kč/noc

Hotel Panorama Blansko Hotel Macocha Blansko
Tel.: 516 418 111, 723 576 189 Tel.: 516 419 661
Mail: info@hotelpanorama.cz Mail: recepce@hotel-macocha.cz
Stránky: www.hotelpanorama.cz Stránky: www.hotel-macocha.cz
Kapacita: 52 pokojů Kapacita: 47 pokojů
Cena: 2 lůžkové pokoje od 1590,- Kč/noc Cena: 2 lůžkové pokoje od 1250,- Kč/noc

Hotel Moravia – Lasákův mlýn Boskovice Penzion u tří volů Býkovice
Tel.: 516 454 441 Tel.: 516 413 335, 724 264 810
Mail: info@hotelmoravia.cz Mail: info@utrivolu.cz
Stránky: www.hotelmoravia.cz Stránky: www.utrivolu.cz
Kapacita: 32 pokojů Kapacita: 17 pokojů
Cena: 2 lůžkové pokoje od 1590,- Kč/noc Cena: 2 lůžkové pokoje od 990,- Kč/noc
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